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บันทึกข้อมูลในระบบ HDC ในสถานบริการ
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10. นางกรรณิการ์ แก้วใหม่
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เปิดประชุมเวลา 09.10 น. โดย สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน ได้มีการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามแนวทางยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 : ความคุมการเข้าถึง (เศรษฐศาสตร์ และกายภาพ) ยุทธศาสตร์ 2 : ปรับเปลี่ยน
ค่านิ ยม และลดแรงสนั บสนุ นการดื่ ม ยุ ทธศาสตร์ 3 : ลดอั นตรายของการบริโภค ยุ ทธศาสตร์ ๔ : การจัดการปั ญหา
แอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ ยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ในส่วนของการดาเนินงานควบคุม
ยาสูบได้ดาเนินตามแนวทางยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติ ฉบับที่ ๒ จานวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ
ยาสูบรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้
ยาสูบ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ทั้งนี้การขับเคลื่อนการดาเนินงานดังกล่าวในพื้นที่ ยังไม่
บรรลุผ ลตามเป้ าหมายที่วางไว้ เนื่ องจากยั งขาดงบประมาณในการดาเนินงานที่สาคัญ ๆ ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ การ
ดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในระดับจังหวัด เกิดการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา
โครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาเภอบ้านหลวง ข้อมูลการคัดรอง (HDC) ของอาเภอบ้าน
หลวง ปี 2562 พบว่า จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในภาพรวม
ของอาเภออยู่ที่ร้อยละ 28.56
สถานการณ์ การบริโภคยาสู บ จั งหวัดน่าน ข้อมูลการคัดกรอง (HDC) ของจังหวัดน่าน ปี 25๖๑ พบว่า
จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกการบริโภคยาสูบในภาพรวมของจังหวั ดอยู่ที่ร้อยละ ๘.๘๖ อาเภอที่มี
ความชุกสูงสุด คือ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ ๕๕.๓๙ รองลงมาคือ อาเภอนาหมื่น ร้อยละ ๕๔.๘๗ และอาเภอ
บ้านหลวง ร้อยละ ๑๕.๗8 ตามลาดับ
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ อาเภอบ้านหลวง ข้อมูลการคัดกรอง (HDC) ของอาเภอบ้านหลวง ปี 25๖2
พบว่า จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความชุกการบริโภคยาสูบในภาพรวมของอาเภออยู่ที่ร้อยละ 13.22 แยก
ตามรายสถานบริการ พบว่า ประชาชนเขต รพ.สต.นาวี มีผู้สูบบุหรี่ มากที่สุด ร้อยละ 20.08 รองลงมา คือ ประชาชนเขต รพ.
สต.บ้านพี้ ร้อยละ 15.66

การคัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา
มติที่ประชุม การคัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ตามแบบฟอร์มการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มเติมเรื่อง การสูบบุหรี่
และการดื่มสุรา
การบาบัดรักษา คลินิกช่วยเลิกบุหรี่/สุรา
มติที่ประชุม กาหนดแนวทางการบาบัดรักษา คลินิกช่วยเลิกบุหรี่/สุรา ดังนี้
แนวทาง 5A ในการช่วยผู้สูบบุหรี่ทางคลินิก
Ask ควรมีการถามประวัติการสูบบุหรี่ทุกๆ ครั้ง ที่มารับการตรวจ
Assessment ควรมีการประเมินความต้องการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบ
Advise แนะนาให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เริ่มขั้นตอนการเลิกบุหรี่ ในผู้ที่ยังไม่มต้องการเลิก ต้องพยายามจูงใจ ให้มี
ความคิดต้องการเลิกบุหรี่
Assist ให้คาแนะนาและความช่วยเหลือ ที่เหมาะสม ในการช่วยให้การเลิกสูบบุหรี่ มีโอกาสสาเร็จมากขึ้น
Arrangement มีการนัดผู้ป่วยกลับมาติดตามผลการรักษา
แนวทางการให้คาแนะนา
การให้คาแนะนาในการเตรียมตัวให้พร้อม กับการหยุดบุหรี่
1. กาหนดวันที่หยุดบุหรี่แน่นอน (quit date) โดยควรจะกาหนดภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือน หลังจากที่ผู้ป่วยมีความ
ต้องการเลิกสูบ
2. ให้ผู้ป่วยหาการสนับสนุน จากสมาชิกครอบครัว และเพื่อน
3. ให้ผู้สูบเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ความอยากบุหรี่ อาการหงุดหงิด โดยการเตรียมกิจกรรม หรือ
แนวทางการแก้ปัญหาไว้ก่อน
4. กาจัดบุหรี่ และสิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่เขี่ยบุหรี่ ออกจากสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะถึง quit date
การปฏิบัติตัวในช่วงที่เลิกบุหรี่
1. เน้นให้ผู้สูบเข้าใจว่า การเลิกอย่างเด็ดขาด มีความสาคัญมาก การสูบบุหรี่แม้แต่เพียง 1 มวน จะเป็นจุดเริ่มของ
การสูบใหม่ ดังนั้น ต้องมีความเข้มแข็งตลอดเวลาที่เริ่มเลิกบุหรี่
2. ถ้ามีประสบการณ์จากการล้มเหลว ในการพยายามเลิกมาก่อน ให้นามาใช้ในการเตรียมตัวในครั้งนี้
3. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ที่ทาให้ผู้สูบนึกถึงการสูบบุหรี่ เช่น การเข้าห้องน้า การดื่มกาแฟ หรือความเครียด การ
พยายามมองหาสิ่งกระตุ้น และหาทางหลีกเลี่ยง หรือแก้ไขเสียแต่เนิ่นๆ เช่น งดกาแฟ หาหนังสืออ่าน ขณะเข้า
ห้องน้า จะสามารถลดโอกาสการกลับมาสูบใหม่ได้
4. เตรียมเทคนิคที่จะสามารถลดความรู้สึกอยากบุหรี่ได้ เช่น การออกกาลังกาย การอาบน้า หรือหากิจกรรมสันทนา
การอื่นๆ ทา อย่าให้มีเวลาว่างมาก ในช่วงที่เริ่มเลิกบุหรี่
5. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ถ้ามีบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่ในบ้าน ควรจะแนะนาให้เลิกพร้อมกัน เนื่องจากถ้ายังมีบุคคลอื่นที่สูบบุหรี่อยู่ จะทาให้ผู้ที่
พยายามเลิก มีโอกาสประสบความสาเร็จลดลง
การใช้ยาเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่
ปัจจุบัน มียาหลายชนิดที่มีใช้ในผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ และสามารถเพิ่มโอกาสสาเร็จให้มากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ยาที่มี
นิโคติน (nicotin supplement) และยาที่ไม่มีนิโคติน (ที่มีใช้อยู่ คือ bupropion SR) มียาสมุนไพรสาหรับเลิกบุหรี่
การใช้ยาอยู่ภายใต้คาแนะนาของแพทย์ และจะแนะนาให้ผู้สูบบุหรี่ ลองพยายามเลิก โดยไม่ใช้ยาก่อนเสมอ ต้อง
อธิบายให้ผู้สูบเข้าใจว่า สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้ยาเสริมทุกราย มีผู้สูบบุหรี่บางกลุ่ม ซึ่งไม่ควรใช้
ยาเลิกบุหรี่ แต่ในผู้สูบบางราย ที่ไม่สามาระเลิกได้ด้วยตนเอง หรือมีการติดนิโคตินสูง อาจแนะนาให้พบแพทย์ เพื่อ
รับยาช่วยในการเลิกบุหรี่ได้

มาตรการบาบัดและฟื้นฟูสภาพ ที่คลินิกสุรา โดยการสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจในการเลิกสุรา และการบาบัด
เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจในการเลิกสุรา โดยให้บริการปรึก ษาและบาบัดรักษาผู้รับบริการที่มีปัญหาจาก สุรา เริ่มจาก
การคัดกรองค้นหาในทุกจุดบริการ เช่น ที่ตึกผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือตึกผู้ป่วยใน คลินิกโรคเรื้อรัง เป็น
ต้ น ร่ ว มกั บ การให้ ค วามรู้ (Education) การแนะน าแบบสั้ น (Brief Advice ) การช่ ว ยเหลื อ แบบสั้ น (Brief
Intervention) การให้คาปรึกษา (Counseling) มีการใช้โปรแกรมจิตสังคมบาบัดประยุกต์เข้าช่วย ในการบาบัดเพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) และการรักษาทางการแพทย์กรณีมีภาวะแทรกซ้อน ดังนี้
๑. มาตรการการดูแลระยะยาวหลังการบาบัด โดยกลุ่ม ลด ละ เลิกสุรา
กลุ่มติดสุราเรื้อรัง หรือมีอาการทางจิตประสาท จะมีขั้นตอนการบาบัดฟื้นฟู ดังนี้
๑. มีการรับผู้ป่วยพักรักษาในโรงพยาบาล จนพ้นและปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย
(ประมาณ ๓-๗ วัน) ในระยะ ๑-๒ สัปดาห์แรก บริการให้คาปรึกษาในคลินิก และ การบาบัดรักษาด้วยยา เพื่อ
รักษาอาการขาดสุรา และนัดติดตามโดยประเมินตามสภาพผู้ป่วย กรณีประเมินพบความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายหรือทางจิตรุนแรงจะพิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลลาพูน และหรือ
โรงพยาบาลสวนปรุง
๒. มีระบบนัดติดตามอาการ ๑ สัปดาห์/ครั้ง ติดต่อกัน ๒ สัปดาห์, ๒สัปดาห์/ ๑ ครั้ง
และ ๑ เดือน/ครั้ง รวมระยะ การบาบัด 4-6 เดือน
การบันทึกข้อมูลการคัดกรอง ผู้สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ในระบบ HDC
มติที่ประชุม กาหนดการบันทึกข้อมูลตามกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กาหนดมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้ข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ฯลฯ ถูกส่งออก และ จัดเก็บ ไว้ในแฟ้ม SPECIALPP ในระบบ
43 แฟ้มมาตรฐาน ด้านการแพทย์ และสุขภาพ (HDC)
2. กาหนดรหัสอ้างอิงเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การให้ คาปรึกษาจานวน 21 รหัส
3. กลุ่มเป้าหมายการประเมินได้แก่ประชากรอายุ 15 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน“ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบหน้าใหม่/ขยายภาคีเครือข่ายใน
หมู่บ้าน”
มติที่ประชุม กาหนดพื้นที่ รพ.สต.บ้านนาวี เป็นพื้นที่ “ชุมชนปลอดบุหรี่/ลดนักสูบหน้าใหม่/ขยายภาคีเครือข่ายใน
หมู่บ้าน” โดยให้มีมาตรการชุมชนในการกาหนดเขตปลอดบุหรี่ และกาหนดมาตรการที่จะสามารถลดนักสูบหน้าใหม่
และให้มีมาตรการลงโทษในชุมชนด้วย ต้องไปทาประชาคมในพื้นที่ด้วย

นางสาวพิชญา อายุยืน ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายเกษตร ปะทิ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

